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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Sebastian Sobala.  

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 124 § 1 i 2 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez zwiększenie liczby dni urlopu 

wypoczynkowego przysługującego skazanym zatrudnionym na podstawie skierowania  

do pracy lub umowy o pracę. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji podnosi, że skazanemu pozbawionemu wolności, który jest zatrudniony 

na podstawie skierowania do pracy lub umowy o pracę nakładczą, przysługuje zgodnie 

z art. 124 § 1 i 2 Kodeksu karnego wykonawczego, 14 dni urlopu wypoczynkowego 

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W stosunku do skazanych zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę jest to 18 dni.  

Wnioskodawca zwraca jednak uwagę, że obywatele, którzy nie zostali skazani 

prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności oraz pracują na podstawie 

umowy o pracę, zgodnie z art. 154 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy mają zagwarantowane  

20 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni 

- jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 

W opinii wnoszącego petycję skazani potrzebują takiego samego odpoczynku jak 

inne grupy społeczne. Jak podkreśla w uzasadnieniu petycji, sam pobyt w długotrwałej 

izolacji penitencjarnej jest ciężkim przeżyciem. W więzieniu należy liczyć się z bardzo 

ograniczonymi warunkami, co w konsekwencji jeszcze bardziej potęguje osłabienie 

organizmu. Wnioskodawca nie rozumie dlaczego w aspekcie prawa do urlopu 

wypoczynkowego właśnie skazani są traktowani w sposób gorszy od reszty społeczeństwa. 

Zdaniem autora petycji, regulacje dotyczące urlopu wypoczynkowego zawarte 

w Kodeksie karnym wykonawczym oraz Kodeksie pracy powodują, że skazani będący 

zatrudnieni na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę nakładczą lub umowy  

o pracę są dyskryminowani i nierówno traktowani w stosunku do innych osób, które nie 

zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu na bezwzględną karę pozbawienia 

wolności, co jest sprzeczne z ustanowioną w art. 32 Konstytucji zasadą równości obywateli. 

Mając powyższe na uwadze autor petycji wnosi o zmianę art. 124 Kodeksu karnego 

wykonawczego i przyznanie osobom skazanym wykonującym pracę 20 dni urlopu 

wypoczynkowego. 
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STAN PRAWNY:  

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. 

dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U.UE.L.2003.299.9) w 

art. 7 stanowi, że państwa Członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, 

by każdy pracownik był uprawniony do corocznego płatnego urlopu w wymiarze co 

najmniej czterech tygodni, zgodnie z warunkami uprawniającymi i przyznającymi mu taki 

urlop, przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i/lub w praktyce krajowej. 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 32 

ust. 1 stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne. 

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2). 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 53 ze zm.) w art. 121 § 1 stanowi, że skazanemu zapewnia się w miarę możliwości 

świadczenie pracy. Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo 

umożliwia się skazanemu wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, 

umowy zlecenia, o dzieło, o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej. 

W stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie 

stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 121 § 9). 

Kodeks karny wykonawczy reguluje też sposób i liczbę dni urlopu dla osób 

osadzonych w zakładzie penitencjarnym. Zgodnie z art. 124 § 1 skazanemu zatrudnionemu 

odpłatnie na podstawie skierowania do pracy lub umowy o pracę nakładczą przysługuje po 

roku nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, zwolnienie do 

pracy przez 14 dni roboczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a skazanemu 

zatrudnionemu nieodpłatnie 14 dni zwolnienia od pracy, bez prawa do wynagrodzenia. 

Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego skazanemu zatrudnionemu na 

podstawie umowy o pracę wynosi 18 dni roboczych (art. 124 § 2). 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze 

zm.) w art. 154 § 1 stanowi, że wymiar urlopu dla każdego pracownika wynosi 20 dni jeżeli 

pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co 

najmniej 10 lat.  
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie 

szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1887 ze zm.) 

określa: zasady zatrudniania odpłatnego i nieodpłatnego skazanych, zasady wynagradzania 

skazanych zatrudnionych odpłatnie przy pracach porządkowych i pomocniczych 

wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz zasady 

udzielania skazanym zwolnień od pracy lub urlopów wypoczynkowych i zasady 

usprawiedliwiania okresów niewykonywania prac przez skazanych. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 9 listopada 2016 r.,  

w sprawie o sygn. akt II AKz 598/16, stwierdził, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 121 

§ 9 kodeksu karnego wykonawczego w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie 

skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów 

dotyczących czasu pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym również nie 

znajduje do nich zastosowania przepis § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności  

w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. 

Do Senatu 12 maja 2022 r. wpłynęła tożsama petycja (P10-37/22) w sprawie 

podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 121 § 9 oraz art. 124 § 1 i 2 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez umożliwienie 

stosowania przepisów Kodeksu pracy o wymiarze urlopu wypoczynkowego do osób 

skazanych podejmujących pracę, podczas odbywania przez nich kary pozbawienia wolności 

w jednostkach penitencjarnych.  

Petycja 24 maja 2022 r. została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. 


